ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 14 de Dezembro de 2016, às 15:20 horas, no
auditório das Oficinas Culturais, localizada na Rua Tenente Durval do Amaral 72 –
Catiapoã na cidade de São Vicente SP.
2.1 PRESENÇA: Renato Marchesini (Caiçara Expedições), Claudionor José do
Carmo (Dina Comidas Típicas), Cézar Matiussi (Ao Mirante Restaurante), Rafael
Fachini Moratelli ( Sesportur), Duceli Maria Guimar (Quiosque Vó Dulce), Ana
Cristina Pessoa Ferraz (Associação Comercial SV).
2.2. JUSTIFICATIVAS DE FALTA: Francisco Antônio Macedo (Quiosque
Macedo’s).
2.3. SEGUIMENTOS QUE NÃO COMPARECERAM E NÃO JUSTIFICARAM
(nem titular/nem suplente): Proprietários de Pousadas, Proprietários de Garagens,
Marinas e Clubes Náuticos, Proprietários de Empresas de Eventos, Sindicato dos
Trabalhadores em comércio hoteleiro e similares de Santos, Baixada Santista,
Litoral Sul e Vale do Ribeira, Industrial e Empresarial de São Vicente, Secretaria
de Esportes, Turismo e Lazer - área de Esportes, Representação da Secretaria de
Meio Ambiente, Representação da Secretaria de Educação, Representação da
Secretaria de Assistência Social, Representação da Secretaria de Obras,
Urbanismo e Serviços Públicos, Representação da Secretaria de Planejamento e
Gestão Orçamentária, Representação da Secretaria de Gestão, Representação
da Secretaria de Transportes, Representação do Poder Legislativo.
2.4. Membros do Conselho conforme DECRETO Nº 4357-A de 23 de junho de
2016 – Segue link com listagem dos integrantes AQUI.
2.5. CONVIDADOS: Manoel Oliveira (Participante Comtur), Cristian Alves (Novo
Mundo Relações Públicas), Manoel Oliveira (Participante Comtur), Henrique
Marques (Secretário de Turismo da próxima gestão) e Kayo Amado (Rede
Sustentabilidade).
3. MESA: Sr. Renato Marchesini (Presidente COMTUR)
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros, sem reservas ou
ressalvas, dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
4.1. Confraternização COMTUR: Ocorrerá em 20/12 a 1ª confraternização do
COMTUR, a partir das 17:00 hrs no restaurante do Mirante sob a organização de
César Augusto Matiussi, membro do Conselho e proprietário do respectivo
estabelecimento, o mesmo citou que acredita ser um momento especial para o
estreitamento dos relacionamentos de todos os que são membros do COMTUR e
convidados.

4.2. Atas COMTUR: Na próxima reunião ordinária de Janeiro, será apresentada a
Ata de Novembro e Dezembro para a aprovação de todos os membros do
conselho.
4.3. Ofícios/Protocolos COMTUR: Renato Marchesini comenta que conforme
conversado na última reunião, está com os Ofícios prontos sobre os Temas
debatidos e deliberados pelos membros do COMTUR: (Regulamentação das
Atividades de Praia) e (Fundo Municipal de Turismo) e que já no inicio de janeiro
irá protocolar no gabinete do Prefeito. E que espera que o Executivo e Legislativo
sejam sensíveis às causas e dêem o quanto antes os encaminhamentos e tratem
a questão de forma profissional e assim atendam a estas solicitações que são
legítimas e de suma importância para o fomento do turismo de São Vicente.
4.4. Novo Secretário da Pasta de Turismo: A conclusão do diálogo é que todos os
membros do COMTUR presentes entendem a importância da parceria do
COMTUR e SETUR, ou seja, estabelecendo uma ponte de entendimento entre
conselheiros do COMTUR e o novo secretário de Turismo e, tendo
como
objetivo a implementação de legislações específicas que venham a contribuir para
a organização e fomento do turismo na cidade de São Vicente. O próximo
secretário de Turismo, Henrique Marques complementou que, por mais que
existam dificuldades, a mágoa e o ressentimento não deverão anular a esperança
que deve existir na forma de apontamento de proposituras diante da situação em
que se encontra o turismo de nossa cidade.
4.5. Haverá a necessidade de se nomear Novos Integrantes do Poder Público
2017/2018 (Nova Gestão). O COMTUR estará aberto a novos participantes.
Conforme a legislação do governo do Estado de São Paulo sugere-se que 2/3 dos
membros sejam da sociedade civil e 1/3 do poder público, no entanto, enquanto
não for alterada a lei há necessidade de revisar quem dos atuais membros não
está mais participando das reuniões para solicitar a substituição.
4.6. Nova Composição e Formação COMTUR. Atualmente o COMTUR é formado
pela seguinte composição: 50% de pessoas de instituições privadas e 50% de
poder público, e que seria importante revermos a composição dos integrantes do
Conselho para que a mesma se coloque de forma mais estratégica através de
proposituras mais abrangentes, sempre dando ciência a população, segundo a
fala do presidente Renato Marchesini.
4.7. Assuntos Gerais. O atual secretário de turismo Henrique Marques, concluiu
em sua fala de que o momento atual é de acomodação e que trabalhará junto
com a equipe técnica para que possa ser realizado planejamento a curto, médio e
longo prazo, estabelecendo também uma maior união entre o setor público e o
privado, bem como inserir o turismo de São Vicente em um cenário local e
internacional. Kayo Amado esteve na reunião do COMTUR como convidado e se
colocou a disposição do Conselho para contribuir por um melhor funcionamento
do mesmo.
4.8. A próxima Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 11/01/2017, às 15:00
hrs no auditório da Associação Comercial de São Vicente localizada na R. Jacob
Emmerich, 1238 - Parque Bitaru.

5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais
havendo para constar, lavramos a seguinte ata, o Sr. Renato Marchesini deu por
encerrados os trabalhos às 17:10 hrs.
Aprovação Ata membros do Conselho Municipal de Turismo presentes:
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Ana Lúcia Rocha da Silva
Quiosque Vó Dulce
Duceli Maria Guimar
Secretaria de Turismo Rafael Fachini Moratelli
Ana Cristina
Ferraz
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S.V.
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Presidente
___________________________
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Assinatura Secretário-Executivo
_________________________
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2º Secretário
_________________________
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